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Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 265, àõñµ³Ã,  09 ÚàôÜàô²ð, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ ՄԵԾ ՇՈՒՆՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ Ս. 

ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԸ 

Երեքշաբթի, 6 Յունուարի կէսօրին, Քուէյթի Ս. 

Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ Ս. Ծննդեան տօնին 

առթիւ հանդիսաւոր Ս. պատարագ մատուցեց Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպուեանըֈ Սրբազան երգեցողութիւնը 

կատարուեցաւ եկեղեցւոյ դպրաց դասին կողմէ 

ղեկավարութեամբ դպրապետ Քեռի Սարգիսեանինֈ  

Եկեղեցական արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ Հ.Հ. 

Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեան եւ անոր ազնուափայլ 

տիկինը եւ դուստրըֈ Ս. Պատարագին ներկայ գտնուեցան նաեւ Լիբանանի, Զուիցերիոյ, 

Անգլիոյ Դեսպանները եւ Ֆրանսայի Դեսպանին ներկայացուցիչը, որոնք 

դիմաւորուեցան Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանի յարաբերական յանձնախումբի 

ատենապետին՝ Տիար Մարքօ Պապլանեանին եւ իր 

գործակիցներուն կողմէֈ Պատարագին ներկայ 

գտնուեցան նաեւ գաղութիս Հոգեւոր հովիւը, Թեմիս 

Երեսփոխանները, Ազգային Վարչութեան 

անդամները եւ գաղութիս մէջ գործող բոլոր 

միութիւններըֈ Իր պատգամը փոխանցելով Գերպ. 

Հայր Սուրբը Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան 

տօնը պարզաբանեց հրեշտակներուն կողմէ 

հովիւներուն փոխանցուած աւետիսով որ կþըսէ- 

«Մի վախնաք, այսօր ձեզի Փրկիչը ծնաւ»։   

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբը ըսաւ, որ սոյն 

նախադասութիւնը հնչեց նաեւ հայ ժողովուրդի ու մեր 

հայրենիքի երկնակամարին՝ մանաւանդ նեղութեան եւ 

դժուարութեան օրերուն, երբ ազգովին վտանգուած էինք, մեր 

պատմութեան տարբեր հանգրուաններունֈ Հայր Սուրբը 

մանաւանդ յիշեց հայ ժողովուրդի կեանքի ու պատմութեան 

ամէնամութ էջերէն՝ 1915-ի Հայոց Ցեղասպանութիւնը, երբ 

ցեղասպանը ուզեց վախի, հալածանքի ու մահուան ճամբով ոտնակոխ ընել հայուն 
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կամքը, կաշկանդել անոր ազատութիւնը եւ 

վտանգի ենթարկել անոր գոյութիւնըֈ Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդը իր քարոզի 

աւարտին ողջունեց Հայ Եկեղեցւոյ 

Նուիրապետական Աթոռներու 

գահակալները, յատկապէս Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսը եւ առողջութիւն ու 

արեւշատութիւնը մաղթեց անոնց։  

Ս. Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ 

Յիսուսի Ս. Մկրտութեան ու աստուածայայտնութեան արարողութիւնը 

խաչահանգիստովֈ Խաչի կնքահայրութեան պատիւը ստանցնեց պատանի Մելիք 

Մելիքսէթեան, որ ջուրէն դուրս բերուած խաչը շալկեց ի դէմս ժողովրդեանֈ Ապա Սուրբ 

Միւռոնով սրբագործուած ջուրը բաժշխուեցաւ ներկայ հաւատացեալներուն։  

Պատարագէն ետք Հայր Սուրբը Առաջնորդարանի «Արարատ» սրահին մէջ ընդունեց 

համայնքիս ազգայիններուն եւ ժողովուրդի զաւակներուն շնորհաւորութիւններըֈ 

Քրիստոնեայ հոգեւորականներու շարքին 

յատուկ կերպով նաեւ ներկայ գտնուեցաւ 

Քուէյթի մօտ Պապական Նուիրակը եւ Քուէյթի 

կարկառուն գերդաստաններէն անդամներֈ Այս 

առթիւ Հայր Սուրբը գրաւոր կամ 

ծաղկեփունջով շնորհաւորութիւններ ստացաւ 

երկրիս գահաժառանգէն, նախկին 

վարչապետէն, Պահրէյնի Դեսպանէն, Շէյխա 

Ֆարիհայէին եւ Շէյխա Հոսայէն եւ զանազան 

այլ բարձրաստիճան անձնաւորութիւններէ։ 
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ՄԱԿ-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

Չորեքշաբթի, 7 Յունուար 2015-ին, Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպուեան Քուէյթի Ազգային 

Առաջնորդարանի իր գրասենեակին մէջ ընդունեց 

այցելութիւնը Քուէյթի եւ Շրջակայ երկիրներու 

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Քարտուղար Պան Քի Մունի 

անձնական ներկայացուցիչ՝ Դոկտ. Մուպաշէր 

Րիատ Շէյխի (Փաքիստանցի) այցելութիւնըֈ  

Դոկտ. Մուպաշէր եկած էր անձնապէս 

շնորհաւորելու Կաթողիկոսական Փոխանորդն ու 

հայ համայնքը Նոր Տարուայ եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առթիւֈ Գերպ. Հայր Սուրբը նախ 

շնորհակալութիւն յայտնեց բարձրաստիճան հիւրին այցելութեան համար, ապա իր խօսքին մէջ 

ընդհանրապէս անդրադարձաւ Քուէյթի եւ շրջանի հայ համայնքներու պատմութեան ու ներկայ 

գործունէութեան ու մասնաւորաբար՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան լայնածաւալ 

առաքելութեանֈ  

Գերպ. Հայր Սուրբը անդրադարձաւ նաեւ Քուէյթի մէջ քրիստոնեայ համայնքներուն տրուած 

լայն ազատութեան եւ Ս. Ծննդեան օրը համայնքի զաւակներուն մեծ թիւով մասնակցութեան 

մասինֈ Ապա Կաթողիկոսական Փոխանորդը ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Քարտուղարի 

ներկայացուցիչին յիշեցուց, որ 2015 թուականին աշխարհով մէկ ամբողջ հայ ժողովուրդը եւ 

հայ ժողովուրդի բարեկամ պետութիւններ ու կրօններ պիտի նշեն Հայոց Ցեղասպանութեան 100 

Ամեակը, արդարութիւն եւ ճանաչում պահանջելով Թուրք պետութենէնֈ Մեծարգոյ հիւրը իր 

հերթին գոհունակութիւն յայտնեց Հայոց 

Առաջնորդարան իր այցով մօտէն 

ծանօթանալու հայ գաղութին ու Հայ Եկեղեցւոյֈ 

Ան իր խօսքին մէջ մասնաւորաբար շեշտեց, որ 

անպայման արդարութիւնը պէտք է 

հաստատուի եւ Թուրքիա ճանչնայ Հայոց 

Ցեղասպանութիւնըֈ Ջերմ եւ սիրալիր 

մթնոլորտի մէջ կայացած հանդիպման 

աւարտին Դոկտ. Մուպաշէր այցելեց նաեւ 

Առաջնորդարանի Ս. Վարդանանց եկեղեցին 

եւ մեկնեցաւ վերստին տեսնուելու յոյսովֈ Սոյն 

հանդիպման Հայր Սուրբի կողքին ներկայ գտնուեցան գաղութիս հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Արտակ 

Քհնյ. Քէհեաեանը եւ Առաջնորդարանի Յարաբերական Յանձնախումբի ատենապետ՝ տիար 

Մարքօ Պապլանեանը։ 

Նոյն օրը երեկոյեան, Գերպ. Հայր Սուրբը նամակ մը ստացաւ ՄԱԿ-ի Քուէյթի եւ շրջանի 

երկիրներու Գաղթականներու Հարցերու Գրասենեակի ընդհանուր քարտուղար՝ Դոկտ. Հանան 

Համտանէն, որ ճամբորդած ըլլալով ուզած էր նամակով շնորհաւորել Հայր Սուրբին ու 

գաղութիս զաւակներուն Նոր Տարին ու Ս. Ծնունդը։ 
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Ս. Ծննդեան Տօնի Առթիւ Յատուկ Պարահանդէս 

Հովանաւորութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից 

Երկիրներու Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի, 

բարձր ներկայութեամբ՝ ՀՀ Արտակարգ ու Լիազօր 

դեսպան՝ Տիար Ֆատէյ Չարչօղուլեանի եւ 

կազմակերպութեամբ ՀՄԸՄի Քուէյթի մեկուսի 

մասնաճիւղի վարչութեան Երկուշաբթի, 5 Յունուար 

2015ին, «Movenpick» պանդոկի շքեղ սրահէն ներս տեղի 

ունեցաւ Ճոխ պարահանդէս մը Ս. Ծննդեան Տօնին 

առթիւ: 

ՀՄԸՄի հարուստ ընտանիքը իր համակիրներու հոծ բազմութեամբ լեցուցած էր սրահը եւ 

անհամբեր կը սպասէին բոլորը օրուան անակնկալներուն: 

Ձեռնարկի հանդիսավարն էր՝ Տիկ. Քրիստին Օհանեան, որ բարի գալուստի ջերմ խօսքեր 

փոխանցելէ ետք, բարձր ծափողջուներով բեմ հրաւիրեց միութեանս վարչութեան վաստակաւոր 

Ատենապետ՝ եղբ. Վահէ Պաղճեանը: Ատենապետը իր շնորհաւորանքները փոխնցելէ ետք 

անդրադարձաւ ՀՄԸՄի սրբազան առաքելութեան եւ ներկաները հրաւիրենց միշտ սատար 

հանդիսանալու ՀՄԸՄի ամէն գործունէութեան ու աշխատանքին, եւ իրենց զաւակները միշտ 

վստահին այս միութեան, որուն համբաւը տարիներու ընթացքին կը ծաղկի ու կը ծաղկեցնէ հայ 

իրականութիւնը: 

Ապա խօսք առաւ Գերպ. Հայր Սուրբը, որ իր կարգին 

շնորհաւորեց ներկաները Նոր Տարուան եւ Ս. 

Ծննդեան տօներու առթիւ ու մաղթեց, որ յառաջիկայ 

օրերը ըլլան խաղաղութեամբ ու սիրով լեցուն բոլորին 

համար, նաեւ բարձր գնահատեց վարչութեան տարած 

ազգանուէր աշխատանքը ու խոստացաւ միշտ նեցուկ 

կանգնիլ միութեան բոլոր ծրագիրներուն, որ կը 

նպաստէ հայ երիտասարդին զարգացման ու 

հայակերտման նպատակին: 

Պարահադէսը իր երգերով ճոխացուց հալէպահայ 

սիրուած երգիչ՝ Գօգօ Ասայեան եւ անոր ընկերակցող՝ տաղանդաւոր ջութակահար՝ Շանթ 

Դանիէլեանն ու ականաւոր երգեհոնիստ՝ Սարգիս Ադամեանը: 

Քրտնաթոր երաժիշտները աւելի քան երեք ժամեր մեծ խանդավառութիւն ստեղծեցին իրենց 

երգերով ու բեմը թնդաց ներկաներուն եռանդուն պարերով: 

Աւարտին Աւետիսներուն անուանակոչման համար յատուկ կարկանդակ մը հատուեցաւ, 

վարչութիւնը նաեւ նշեց ՀՀ դեսպանատան Ա. Քարտուղար Տիար Արմէն Սարգսեանի 

տարեդարձը, որ բոլոր ներկաներուն համար ուրախալի անակնկալ էր: 

Վիճակահանութեան նուէրներու շահողները յստականալէ ետքը, ներկաները բարձր 

տրամադրութաեամբ վերադարձան իրենց տուները: Վարձքը կատար վարչութեան ու բոլոր 

նուիրեալ ՀՄԸՄականներուն:     
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Լուիս Ալմակրօ Կոչ Կ՛ուղղէ Միջազգային Ընտանիքին 

Ճանչնալու Արցախի Ինքնորոշման Իրաւունքը 

Կիրակի, 4 Յունուարին, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Մարիօ Նալպանտեան եւ ՀՅԴ Ուրուկուէյի Հայ 

դատի յանձնախումբի անդամներ հանդիպում մը ունեցան Ուրուկուէյի արտաքին գործոց 

նախարար տոքթ. Լուիս Ալմակրոյի հետ: Հանդիպման ընթացքին արծարծուած նիւթերուն 

կարգին յատկապէս քննարկուեցան Հարաւային Կովկասի քաղաքական իրադարձութիւններն 

ու Ազրպէյճանի կողմէ զինադադարի բազմաթիւ խախտումները, ինչ որ նախարարը բուռն 

կերպով դատապարտեց: Նախարար Ալմակրօ նոյնպէս կոչ ուղղեց միջազգային ընտանիքին` 

ճանչնալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը եւ անոր ինքնորոշման իրաւունքը, նաեւ 

վերահաստատելու Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքային ամբողջականութեան 

սկզբունքը, մայիս 1918-էն դեկտեմբեր 1920 անկախացած Հայաստանի Հանրապետութեան 

սահմաններուն համաձայն: 

Նախարար Ալմակրոյի յայտարարութիւնը անգամ մը եւս կը ցոլացնէ շրջանի կարգավիճակին 

մասին Ուրուկուէյի գիտակցութիւնը: Սեպտեմբեր 2011-ին Ուրուկուէյի արտաքին գործոց 

նախարարը հրապարակային ձեւով յայտարարեց, թէ Ուրուկուէյ Լեռնային Ղարաբաղի 

հիմնահարցի քննարկման սկիզբ տուած էր, այդ ուղղութեամբ պաշտօնական որոշում 

որդեգրելու միտումով: Ապա, զանազան առիթներով հանդիպումներ տեղի ունեցան Ուրուկուէյի 

արտաքին գործոց նախարարին ու կառավարական բարձր պաշտօնեաներու եւ Հայաստանի ու 

Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներուն միջեւ, ինչպէս նաեւ Ուրուկուէյի մօտ անոնց 

դեսպաններուն հետ: Խորհրդարանական գետնի վրայ, Ուրուկուէյի տասնեակ երեսփոխաններ 

եւ ծերակուտականներ առիթ ունեցան հանդիպելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ դեկտեմբեր 2011-ին` Մոնթեվիտէօ իր այցելութեան 

առիթով: Միւս կողմէ, Ուրուկուէյի Երեսփոխանական տան նախագահ տոքթ. Խորխէ Օռիքոյի 

գլխաւորած խորհրդարանական պատուիրակութիւն մը այցելեց Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութիւնը նոյեմբեր 2012-ին եւ հանդիպումներ ունեցաւ երկրին գործադիր եւ 

օրէնսդիր իշխանութիւններուն ու զանազան կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն 

հետ: 

Հարցը նաեւ ներկայ եղած է 2011 թուականէն ի վեր Ուրուկուէյի բոլոր քաղաքական 

կազմակերպութիւններու խորհրդարանականներուն եւ քաղաքական ղեկավարներուն կողմէ 

Ազրպէյճան կատարած այցելութեանց ժամանակ: 

Մինչ այդ յուլիս 2014-ին հիմնահարցը նոյնպէս ներկայացուեցաւ նախագահներ Խոսէ 

Մուխիքայի եւ Սերժ Սարգսեանի կողմէ հրապարակուած միասնական յայտարարութեան մէջ` 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին կողմէ Ուրուկուէյ այցելութեան առիթով: Զոյգ 

նախագահները ընդգծեցին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ լուծման 

կարեւորութիւնը, Մինսքի խմբակին աջակցութեամբ: 

4 Յունուարին հրապարակուած սոյն յայտարարութիւնը կը գտնուի Հարաւային Կովկասի 

շրջանի ապահովութեան եւ կայունութեան օժանդակելու նպատակով Ուրուկուէյի կողմէ սկիզբ 

տրուած աշխատանքներուն ծիրին մէջ` առ ի հետեւումն երկրին արտաքին 

քաղաքականութեան աւանդական արժէքներուն: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 265, àõñµ³Ã,  09 ÚàôÜàô²ð, 2015                                                                         6 
 

Հանդիպման վերջաւորութեան նախարար Ալմակրօ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան ժողովուրդներուն փոխանցեց իր 

բարեմաղթանքները` 6 Յունուարի հայկական Ս. Ծնունդի տօնին առիթով: 

Ստորեւ` Ուրուկուէյի արտաքին գործոց նախարարութեան պաշտօնական յայտարարութիւնը. 

«Արտաքին գործոց նախարարը այսօր 

հանդիպում մը ունեցաւ Հայ դատի 

յանձնախումբի միջազգային եւ ուրուկուէյեան 

ներկայացուցիչներուն հետ: Հանդիպման 

ընթացքին արծարծուեցան Հարաւային 

Կովկասը յուզող հարցեր, եւ արտաքին 

գործոց նախարարը բուռն կերպով 

դատապարտեց Լեռնային Ղարաբաղի 

շրջանին մէջ Ազրպէյճանի կողմէ զինադադարի խախտումները, որոնք հետզհետէ կը 

շարունակուին: Նոյնպէս, նկատի ունենալով Մինսքի խմբակին տարած աշխատանքը, որուն 

եզրափակման պիտի սպասէ Ուրուկուէյը ճանաչման առնչութեամբ իր որոշումը որդեգրելու 

համար, շեշտեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ լուծման անհրաժեշտութիւնը, 

յատկապէս նկատի ունենալով հայ ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքը եւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան հողային ամբողջականութեան սկզբունքը` մայիս 1918-էն դեկտեմբեր 1920 

անկախացած Հայաստանի Հանրապետութեան սահմաններով (նախքան խորհրդայնացումը): 

«Ապա, արտաքին գործոց նախարարը 6 Յունուարի Ծնունդի տօնին առիթով իր ողջոյնի 

պատգամը փոխանցեց Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան ժողովուրդներուն` յոյս յայտնելով, որ վերջինս ազգերու միջազգային 

հանրութեան կողմէ իր ճանաչումը ստանայ շուտով: 

 

Երեւանի Արձագանգը Փարիզի Ահաբեկչութեան 

Հայաստանի Հանրապետութեան  արտաքին գործոց 

նախարարութիւնը հրապարակած է Էդուարդ 

Նալբանդեանի ցաւակցական ուղերձը` Փարիզի 

ահաբեկչական իրադարձութեան կապուած: Ուղերձին 

մէջ  նախարարը նշած է. «Խստօրէն կը 

դատապարտենք 7 Յունուարին Փարիզի մէջ «Շարլի 

Էպտօ» պարբերականի խմբագրութեան մէջ տեղի 

ունեցած ահաբեկչութիւնը, որուն պատճառով 

բազմաթիւ  մարդկային զոհեր կան:   Մեր 

ցաւակցութիւններն ու զօրակցութիւնը կը  յայտնեմ 

բարեկամ Ֆրանսայի ժողովուրդին, իշխանութիւններուն, «Շարլի Էպտօ» պարբերականի 

խմբագրութեան եւ զոհերու  հարազատներուն: Ծայրայեղականներու այսպիսի զարհուրելի 

գործողութիւնները ոչ մէկ արդարացում ունին եւ անգամ մը եւս ցոյց կու  տան ահաբեկչութեան 

դէմ պայքարին մէջ միջազգային հանրութեան ջանքերուն առաւել համախմբման 

անհրաժեշտութիւնը»:  

www.armenianprelacykw.org 
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Հըզպալլայի Ներկայացուցիչները Այցելեցին Արամ Ա. 

Կաթողիկոսին 
Չորեքշաբթի առաւօտեան Արամ Ա. կաթողիկոս 

կաթողիկոսարանի իր գրասենեակին մէջ 

ընդունեց Հըզպալլան ներկայացնող 

բարձրաստիճան պատուիրակութիւն մը: 

Պատուիրակութիւնը կը գլխաւորէր Հըզպալլայի 

քաղաքական յանձնախումբի նախագահը: 

Հանդիպումին նաեւ ներկայ էր Հայկական 

երեսփոխանական պլոքի ներկայացուցիչ, 

երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի: Այս մասին 

կը հաղորդէ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը: 

Հանդիպումը առիթ մը եղաւ ընդհանուր վերատեսութեան ու վերարժեւորումի ենթարկելու 

Լիբանանի ներկայ կացութիւնը եւ Լիբանանը դիմագրաւող մարտահրաւէրները: 

Կարեւորութեամբ շեշտուեցաւ Լիբանանի նախագահական շուտափոյթ ընտրութիւն 

կատարելու հրամայականը: Պատուիրակութիւնը վեհափառ հայրապետին ճամբով հայ 

ժողովուրդին ներկայացուց իր բարեմաղթութիւնները Ս. Ծննդեան տօնին առիթով: 

Յայտնենք, որ նոյն օրը, այլ պաշտօնական հիւրերու կարգին վեհափառ հայրապետին այցելեց 

լիբանանեան բանակի հրամանատարութիւնը ներկայացնող բարձրաստիճան 

պատուիրակութիւն մը: 

Արցախի Վարչապետը Կը Վստահեցնէ, Որ Իրավիճակը 

Աւելի Հանգիստ է, Սակայն Պէտք է Զգօն Ըլլալ 
Արցախի վարչապետ Արայիկ Յարութիւնեան 

առաջնագծին տիրող  լարուած իրավիճակը 

անհանգստացնող կը համարէ, սակայն 

միաժամանակ կը նշէ, որ շատ մտահոգուիլ 

պէտք չէ. վիճակը վերահսկելի է: Այս մասին 

կը յայտնէ ԼՂՀ պաշտպանութեան 

նախարարութիւնըֈ 

«Համարժէք եւ մի քիչ աւելի քիչ 

համարժէքութեամբ, պատասխաններ միշտ էլ 

լինում են»,- ըսած է վարչապետը աւելցնելով, որ անձամբ այցելած է առաջնագիծ, ծանօթացած 

իրավիճակին: Իր գնահատումով հիմա անհամեմատ հանգիստ է: Նախորդ օրերու համեմատ՝ 

քիչ մըլարուածութիւնը նուազած էֈ 

Արայիկ Յարութիւնեանի կարծիքով հայկական երկու հանրապետութիւններու պաշտպանական 

գերատեսչութիւնները պէտք է զգօնութիւն ցուցաբերեն, քանի որ ունինք անկանխատեսելի 

հակառակորդ: 

http://www.yerakouyn.com/?p=69632
http://www.yerakouyn.com/?p=69632
http://www.yerakouyn.com/?p=69675
http://www.yerakouyn.com/?p=69675
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Թուրք Ռեժիսորի Բաց “Վէրքը”… 

Այս լուսանկարը նկարուած է 2014 թուականի Նոյեմբեր ամսուն՝ Գերմանիոյ մէջ: Լուսանկարի 

մէջ Ֆրանսա ապրող մեր հայրենակից, հանրածանօթ օփերային երգիչ Ադամ Բարրոն է 

(Մուրատ Ամիրխանեան) եւ թուրք յայտնի ռեժիսոր Ֆաթիհ Աքընը, մեծ աղմուկ հանած «Վէրքը» 

(The Cut) ֆիլմի ռեժիսորը: Այս մասին կը յայտնէ “Հայերն Այսօր”-ըֈ 

Հայ եւ թուրք, Հայոց ցեղասպանութենէն հարիւր տարի անց միասին կ’ըսեն՝ Ճանչնալ Հայոց 

ցեղասպանութիւնը: Այս քայլով միանալով համացանցի մէջ մեծ տարածում գտած շարժման: 

Ճանչնալ… Կը նշանակէ ընդունիլ սեփական 

պատմութիւնը, որմէ այդքան կը խուսափին 

թուրքերը: Թէեւ անոնց մէջ կը գտնուին մարդիկ, 

որոնք կրնան անցեալին նայիլ բաց աչքերով, ինչպէս 

գերմանաբնակ ռեժիսոր Ֆաթիհ Աքընը, որ իր 

«անցեալը» ճանչցած է 18-20 տարեկանին. «Երբ 

իմացայ, որ նման բան եղած է, սկսայ ուսումնասիրել: 

Կը կարդայի ձեռքս իյնկած ամէն բան, ինչ կը 

վերաբերէր այդ թեմային, ըլլար՝ գիրք, փաստաթուղթ 

կամ պատմութիւն: Ի  դէպ, բաւական շատ չհրապարակուած պատմութիւններ կան, կարեւոր 

պատմութիւններ: Պէտք է բոլորը իմանան անոնց մասին»: 

Տարիներ անց  ան կը նկարահանէ  իր «Վէրքը» ֆիլմը, որ ունի նոյն ուղերձը՝ Ճանչնալ… Ֆիլմ, որ 

ռեժիսորի խօսքերով, նախեւառաջ նկարահանուած է թուրքերու համար, որպէսզի. «Դիտենք, 

ուսումնասիրենք, ճանչնանք մեր անցեալը: Պէտք է մեր «երէկը» իմանանք, որ այսօր կարենանք 

առջեւ քալել: Թէեւ շատ մարդիկ չեն ցանկար տեղեկանալ իրենց անցեալի մասին»: 

Այդ պատճառով այդ «Չորեքշաբթի օրը» կը շարունակէ ոչ միայն անցեալ ըլլալ, այլեւ ներկայ ու 

ապագայ այնքան ժամանակ, քանի դեռ աշխարհի որեւէ անկիւնի մէջ կը գտնուին մարդիկ, 

անկախ ազգութենէն, որ կ’ըսեն՝ Ճանչնալ Հայոց ցեղասպանութիւնը… 

Թուրքիոյ Մշակոյթի Նախարարը Հայ Երիտասարդներ 

Պիտի Հրաւիրէ Թուրքիա 
Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեյա տարելիցին ընդառաջ՝ Թուրքիոյ մշակոյթի 

նախարարութիւնը պատրաստութիւններ կը տեսնէ: Այս մասին կը յայտնէ Գանատայի 

“Հորիզոն”-ը վկայակոչլով՝ CNNturk-ըֈ 

Թուրքիոյ մշակոյթի նախարար Օմէր Չելիքը յայտարարած է, որ հայ երիտասարդներ Թուրքիա 

հիւրընկալելու վերաբերեալ ծրագրի մը վրայ  կ՚աշխատին: Նպատակը՝ հայ երիտասարդներուն 

պատմութեան ծալքերը «լուսաբանել» էֈ 

«Մեզի համար ամենէն կարևորը, խորհրդարաններու կողմէ որոշումներու կայացումէն աւելի, 

աշխարհի հանրութեան ճիշդ տեղեկութիւններ փոխանցելն է, որ դէպքերուն նային մեր 

աչքերով»,- յայտնած է Չելիք: 

http://www.yerakouyn.com/?p=69636
http://hayernaysor.am/%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84-%D5%BC%D5%A5%D5%AA%D5%AB%D5%BD%D5%B8%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%A1%D6%81-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%A8/
http://www.yerakouyn.com/?p=69680
http://www.yerakouyn.com/?p=69680
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ԱԿՆԱՐԿ 

Մոնթեվիտէօ-Ստեփանակերտ Եւ Հայ Ժողովուրդի 

Ինքնորոշման Իրաւունքը 

Տարեսկիզբը հայութեան համար կը յատկանշուի քաղաքական բաւական ուշագրաւ եւ կարեւոր 

իրադարձութեամբ մը: Ձայնը կը հնչէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցած առաջին պետութենէն: 

Պաշտօնական Մոնթեվիտէոն նման յայտարարութեամբ մը հանդէս կու գայ` հայութեան ամէնէն 

հրատապ խնդիրին շուրջ շատ կարեւոր նախանշում կատարելով: 

4 Յունուար 2015 ստորագրութիւնը կրող Մոնթեվիտէոյի յայտարարութիւնը բառացիօրէն կ՛ըսէ. 

«Արտաքին գործոց նախարարը այսօր հանդիպում մը ունեցաւ Հայ դատի յանձնախումբի 

միջազգային եւ ուրուկուէյեան ներկայացուցիչներու հետ: Հանդիպման ընթացքին 

արծարծուեցան Հարաւային 

Կովկասը յուզող հարցեր, եւ 

արտաքին գործոց նախարարը 

բուռն կերպով դատապարտեց 

Լեռնային Ղարաբաղի շրջանին 

մէջ Ազրպէյճանի կողմէ 

զինադադարի խախտումները, որ 

հետզհետէ կը շարունակուին: 

Նոյնպէս, նկատի ունենալով Մինսքի խմբակին տարած աշխատանքը, որուն եզրափակման 

պիտի սպասէ Ուրուկուէյը ճանաչման առնչութեամբ իր որոշումը որդեգրելու համար, շեշտեց 

Լեռնային Ղարաբաղի հարցին խաղաղ լուծման անհրաժեշտութիւնը, յատկապէս նկատի 

ունենալով հայ ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքը եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

հողային ամբողջականութեան սկզբունքը` մայիս 1918-էն դեկտեմբեր 1920 անկախացած 

Հայաստանի Հանրապետութեան սահմաններուն (նախքան խորհրդայնացումը): 

2011-էն ի վեր Արցախի ճանաչումի միտող ուրուկուէյեան յայտարարութիւնները, 

Ստեփանակերտ-Մոնթեվիտէօ փոխադարձ այցելութիւնները, Արցախի Հանրապետութեան 

նախագահին այցելութիւնը Ուրուկուէյ եւ այս բոլորին զուգահեռ ճանաչում  նախապատրաստող 

պաշտօնական յայտարարութիւններու հետեւողական վարքագիծին մէջ կարելի է տեսնել 4 

Յունուարի յայտարարութիւնը: 

Նահանգային եւ քաղաքապետական մակարդակներու վրայ արձանագրուող ճանաչումի 

արշաւին զուգահեռ այսուհանդերձ իրաւական առումով առանձնացուող քայլ մըն է այս մէկը` 

տուեալ պետութեան պաշտօնական խօսափողին կողմէ ամրագրուած: Այս ամփոփ 

յայտարարութեան մէջ կ՛արձանագրուին. 

Ա.- Մոնթեվիտէոն խստօրէն կը դատապարտէ Պաքուի ռազմատենչ վարքագիծը, զինադադարը 

խախտելու դէպքերը: Այս մէկը պատասխանատուութիւններու հաւասարեցման այլեւս անհեթեթ 

դարձած մօտեցումը շրջող կարեւոր նշում է: 
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Բ.- Ուրուկուէյը կը յարգէ միջազգային պայմանաւորուածութիւնը` բանակցային գործընթացը 

շարունակելու եւ ատոր մէջ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակին միջնորդական առաքելութիւնը 

ընդունելու եւ հետեւաբար նախքան որեւէ որոշում կայացնելը, սպասելու միջնորդներու 

կատարելիք եզրակացութեան: 

Յայտարարութեան այս բաժինը ակնկալելի է միջազգային ընտանիքին մաս կազմող որեւէ 

պետութենէն, որ ուղղակի կամ անուղղակի իր համաձայնութիւնը տուած է հակամարտութեան 

լուծման համար միջնորդական առաքելութեան այս ձեւաչափին: Ասիկա յիշեցում է նաեւ ԵԱՀԿ-

ի հարթութենէն այլ հարթութիւն  տեղափոխելու ազրպէյճանական նկրտումները մերժելու: 

Սպասել եզրակացութեան, ապա յայտարարել պաշտօնական կեցուածք: Իսկ պաշտօնական 

կեցուածքի նախաբանը կատարուած է արդէն: Յարգել հայ ժողովուրդի ինքնորոշման 

իրաւունքը: 

Գ.- Հարցը սակայն միայն Արցախի ինքնորոշման իրաւունքին չի վերաբերիր: 

Յայտարարութիւնը, երբ կը խօսի ընդհանրապէս հայ ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքին 

մասին, նկատի կ՛ունենայ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքային 

ամբողջականութիւնը, որուն հիմքերն են, ըստ Ուրուկուէյի արտաքին գործոց 

նախարարութեան, մայիս 1918-էն դեկտեմբեր 1920 անկախացած Հայաստանի 

Հանրապետութեան սահմանները: 

Ասիկա արդէն հայ-թուրք  եւ հայ-ազրպէյճանական յարաբերութիւններու 

փոխկապակցուածութեան ճիշդ տարբերակն է: Բայց ասիկա դեռ միակը չէ: 

Տարեվերջին որդեգրուած Պոլիվիոյ Ազգային ժողովի Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ 

դատապարտող որոշումը ուշագրաւ էր հայրենազրկումի (Արեւմտահայաստանի նշումով 

ընդգծուած) գաղափարին ներառումով: Հիմա, Հարաւային Ամերիկայի ուրիշ մայրաքաղաք մը, 

միջազգային ընտանիքին կոչ կ՛ուղղէ ճանչնալու հայ ժողովուրդի ինքնորոշուելու իրաւունքը: 

Դիպաշարերը ունին հետեւողական տրամաբանութիւն այստեղ եւս: Հարաւային Ամերիկան 

նպաստաւոր ենթահող է քաղաքական աշխատանքներ կեդրոնացնելու թէ՛ ցեղասպանութեան 

եւ թէ՛ ինքնորոշուելու իրաւունքի պետական ճանաչումներ ապահովելու: Յայտնապէս 100-

ամեակին իբրեւ թիրախ ընտրուած են այն երկիրները, որոնք մեծ շահերով կապուած չեն 

Անգարային եւ Պաքուին հետ, եւ որոնք կրնան աւելցնել հայութեան պատմական թէ 

ինքնորոշման իրաւունքները ճանչցող պետութիւններու շարքը միջազգային ընտանիքին մէջ: 

Անգարայի եւ Պաքուի հարցերը փոխկապակցելու խաղի կանոնները շրջուած են այսպիսով: 

Մոնթեվիտէոն այսպիսով կ՛ազդարարէ, թէ ինք կրնայ դառնալ առաջին պետութիւնը, որ 

միաժամանակ ճանչնայ Արցախի անկախութիւնը եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախախորհրդային սահմանները: 

www.aztagdaily.com 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 265, àõñµ³Ã,  09 ÚàôÜàô²ð, 2015                                                                         11 
 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Վերջին Տասնամեակներու Հզօրագոյն Ցնցումը 

Արձանագրելով`. Ահաբեկչական Գործողութիւն` 

Ֆրանսական «Շարլի Էպտօ» Թերթին Դէմ 

12 զոհ եւ բազմաթիւ վիրաւորներ 

արձանագրուեցան Չորեքշաբթի օր, երբ երկու 

անծանօթ զինեալներ յարձակում գործեցին 

Փարիզի 11-րդ բաժանմունքի «Շարլի Էպտօ» 

երգիծական թերթին դէմ: Զոհերու շարքին են չորս 

խմբագիրներ, ներառեալ` խմբագրապետը: 

Թերթը յաճախ քննադատութեան թիրախ դարձած 

էր իր հակաիսլամական գրութիւններուն 

պատճառով: Երկուշաբթի օրուան թիւով թերթը 

հրատարակած էր ՏԱՀԵՇ-ի ղեկավար Ապու Պաքր 

Պաղտատիի ծաղրանկարը: Իսկ թերթին 

խմբագրապետը վերջին թիւով նախատեսած էր 

Ֆրանսայի դէմ նման յարձակում մը: 

Ահաբեկչական այս գործողութիւնը տեղի տուաւ 

դատապարտումի եւ քննադատութեանց կեցուածքներու: 

Ֆրանսայի մէջ տեղեկատուական եւ կենսական հաստատութիւններուն շուրջ խիստ 

հսկողութիւն բանեցուեցաւ: Ներքին գործոց նախարարութիւնը յայտնեց, որ յարձակումը 

գործած են երեք զինեալներ, որոնցմէ ոչ ոք ձերբակալուած է ցարդ: 

Փարիզի Ոճրային Դէպքին Արձագանգները 

Նախապէս «Շարլի Էպտօ» խափանարարական յարձակման թիրախ դարձած էր 2006-ին եւ 2011-

ին` Մոհամետ մարգարէին մասին հեգնական ծաղրանկարներ հրատարակելուն պատճառով: 

Թերթը կրկնած էր նմանօրինակ ծաղրանկարներ հրատարակել 2012-ին եւ 2013-ին: 2012-ին 

ֆրանսական երկու կազմակերպութիւններ քննադատած էին այս շաբաթաթերթը` իբրեւ 

«իսլամութեան դէմ ատելութիւն հրահրող» թերթ: 

Տասնամեակներէ ի վեր հզօրագոյն ցնցումը նկատուող այս գործողութիւնը դատապարտումի 

մեծ ալիք բարձրացուց, մինչ ՏԱՀԵՇ-ի համակիրներ ընկերային ցանցերու վրայ իրենց 

ցնծութիւնը արտայայտեցին այս «յաղթանակ»-ին համար: Լիբանանի մէջ պաղեստինեան Այն 

Հելուէ գաղթակայանին մէջ ցնծութեան հրավառութիւն եւ կրակոց արձանագրուած է: Ըստ 

ականատեսներու, յարձակողները գործողութենէն ետք «Մոհամետ մարգարէին վրէժը լուծեցինք, 

«Շարլի Էպտօ»-ն սպաննեցինք» բացագանչած են: Դէպքէն քիչ ետք, ոստիկանութիւնը 

յայտնաբերեց ահաբեկչութեան համար գործածուած սեւ ինքնաշարժը, առանց սակայն գտնելու 

հետքը ահաբեկիչներուն, որոնք սպաննած էին 12 հոգի, ներառեալ` թերթին խմբագրապետն ու 

եօթը խմբագիր-ծաղրանկարիչներ: Ֆրանսական «Լիպերասիոն» թերթին համաձայն, 

ահաբեկիչները իրենց հետ պատանդ մը տարած են: 
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Աւելի ուշ իսրայէլեան առաջին կայանը յայտնեց ականուած ինքնաշարժի մը պայթումին 

մասին` առանց տեղեկութիւններ հաղորդելու հաւանական զոհերու մասին: 

Իսկ Մատրիտի մէջ սպանական «Լա Փրեսսա» լրատուական հաստատութիւնը պարպուեցաւ իր 

անձնակազմէն եւ պաշտօնէութենէն` ահաբեկչական սպառնալիքէ մը ետք: «Ռոյթըրզ» 

լրատուական գործակալութեան համաձայն, Սպանիա ապահովական ծայրագոյն զգուշութիւն 

յայտարարած է երկրին մէջ` Փարիզի գործողութենէն ետք: 

«Կարեւոր չէ, թէ ո՛վ եւ ինչո՛ւ ըրած է արարքը, կարեւորը այն է, որ ահաբեկչութիւնը հասած է 

Ֆրանսա: Ֆրանսա ցնցուած է, կ՛ապրինք խիստ դժուար պահ մը, անցեալին փաստած ենք, որ 

կրնանք յաղթահարել նման դէպքեր, ինչպէս որ խափանեցինք նման դէպքերու վտանգը քանի մը 

շաբաթներ առաջ ու այսօր ալ պիտի հետապնդենք այս գործողութեան պատասխանատուները, 

պիտի դատենք ու պիտի պատժենք զանոնք», յայտարարեց Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա 

Հոլլանտ, որ այցելեց դէպքին վայրը` զայն «արտակարգօրէն վայրագ ոճիր» որակելով եւ 

ազգային միասնութեան կոչ ուղղելով: 

Ֆրանսայի վարչապետ Մանուէլ Վալս խոստացաւ 

ամէն գնով յայտնաբերել յանցագործներն ու 

պաշտպանել ֆրանսացիները: «Ֆրանսա այսօր իր 

սրտէն խոցուեցաւ, իւրաքանչիւր ֆրանսացի ինքզինք 

տխուր եւ սարսափած կը զգայ», ընդգծեց ան: 

Վատիկան դատապարտեց «Շարլի Էպտօ»-ի եւ 

կարծիքի ազատութեան դէմ գործուած կրկնակի 

յարձակումը: 

Նմանապէս` Բրիտանիոյ թագուհին եւ վարչապետը անջատ հաղորդագրութիւններով 

դատապարտեցին դէպքը: Վարչապետ Տէյվիտ Քամերոն «զզուելի» որակեց դէպքը` իր երկրին 

զօրակցութիւնը յայտնելով Ֆրանսայի` ահաբեկչութեան եւ կարծիքի ազատութիւնը 

խափանողներու դէմ անոր պայքարին մէջ: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա բուռն կերպով դատապարտեց դէպքը: Իսկ 

ամերիկեան «Սի.Այ.Էյ.»-ը իր օժանդակութիւնը առաջարկեց յայտնաբերելու համար 

ոճրագործները: 

Միջազգային լայն դատապարտում արձանագրած դէպքը բուռն կերպով քննադատուեցաւ նաեւ 

միջազգային կազմակերպութեանց կողմէ, ինչպէս` ՕԹԱՆ, Եւրոպական Միութիւն եւ այլն: 

«Էմնըսթի Ինթըրնեշընըլ» դատապարտեց դէպքը` «կարծիքի ազատութեան դէմ սեւ օր» 

հռչակելով զայն: 

Դէպքը դատապարտումի լայն ալիք բարձրացուց նաեւ արաբական եւ իսլամական աշխարհին 

մէջ: 

Լիբանանի նախկին նախագահ զօր. Միշէլ Սլէյման ըսաւ. «Կարծիքի ազատութիւնը տակաւին 

թիրախ է մարդկութեան թշնամիներուն կողմէ»: Նմանապէս նախկին նախագահ Ամին Ժեմայէլ 

դատապարտեց դէպքը: 

Նախկին վարչապետ Սաատ Հարիրի «իսլամութեան կուրծքին խրուած դաշոյն մը» որակեց 

դէպքը: 
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Եգիպտոսի մէջ, իսլամական հոգեւոր գերագոյն 

հեղինակութիւն վայելող մարմինը` «Ազհար 

Շերիֆ» բուռն կերպով դատապարտեց դէպքը` 

զայն «ոճրային արարք» որակելով: 

«Իսլամութիւնը դէմ է որեւէ բռնարարքի», 

ընդգծեց Ազհարի հրապարակած հ 

աղորդագրութիւնը: 

Արաբական լիկայի ընդհանուր քարտուղար 

Նեպիլ Արապի բուռն կերպով դատապարտեց 

Փարիզի գործողութիւնը: 

Նմանապէս Սէուտական Արաբիոյ թագաւորը իր  եւ իր երկրի ժողովուրդին անունով 

դատապարտեց դէպքը: 

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին դատապարտեց ոճրային այս արարքը` իր 

ցաւակցութիւնները յայտնելով զոհերու ընտանեկան պարագաներուն: 

Նմանապէս, Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ Հայաստանի 

արտաքին գործոց նախարարութիւնը դատապարտագիրներ յղեցին այս դէպքին առիթով: 

Ֆրանսայի մէջ երեկոյեան ինքնաբուխ կերպով ժողովրդային ցոյցեր կազմակերպուեցան` 

բողոքելով ահաբեկչական այս արարքին դէմ: 

Նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտ ազգային սուգի օր յայտարարեց հինգշաբթի, 8 Յունուարին: 

 

«Հուտա» Ձիւնամրրիկը Կը Հարուածէ Միջին Արեւելքի 

Երկիրները 

«Հուտա» ձիւնամրրիկը Չորեքշաբթի օր հասաւ Միջին Արեւելք` ողողելով շրջանի երկիրները: 

Դամասկոսի մէջ երթեւեկը ընդհատուեցաւ եւ դպրոցները երկու օրով փակ յայտարարուեցան: 

Կազայի եւ Այսրյորդանանի մէջ պաղեստինեան իշխանութիւնները արտակարգ դրութիւն 

յայտարարեցին: Պաղեստինցի նորածին մը զոհ գնաց կրակարանի ծուխին յառաջացուցած 

շնչահեղձութեան պատճառով` Թոլքարըմ գաղթակայանին մէջ: 

Ծովու մակերեսէն 800 մեթր բարձրութեան վրայ գտնուող Երուսաղէմի մէջ երկու մայրուղիներ 

եւ հարիւրաւոր դպրոցներ փակուեցան իբրեւ նախազգուշութիւն: 

Սուէզի եւ Սինայի հարաւը հինգ նաւահանգիստներ փակուեցան «Հուտա» ձիւնամրրիկին 

պատճառով, որ Լիբանանի մէջ կը կոչուի «Զէյնա», իսկ այլ երկիրներու մէջ` «Փոթորիկներու 

մայր»: 

Յորդանանի մէջ պաշտօնական հաստատութիւններն ու դպրոցները փակ յայտարարուեցան եւ 

պատկան մարմինները զօրաշարժի մատնուեցան` կանխարգիլելու «Հուտա-Զէյնա» 

ձիւնամրրիկի հարուածներուն հետեւանքները: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ո՞ւր Կ՛երթայ Աշխարհը (Ու Անոր Հետ` Մենք) 

Քիչ մը դժուար է աշխարհիս բաները մէկ-երկու սիւնակի սահմաններուն մէջ վերլուծել 

(քի՞չ մը…): Համաշխարհային թատերաբեմին վրայ անցած տարուան ընթացքին 

արձանագրուած գլխաւոր իրադարձութիւնները գլխապտոյտ կը պատճառեն: 

Քաղաքական բեմի վրայ պաղեստինցիներուն դէմ անարդարութիւնը կը շարունակուի 

բացէ ի բաց: Պաղ պատերազմի երկրորդ հանգրուանը սկսած է (ըստ շատերու` 

առաջինը չէ աւարտած իսկ): Արեւմուտքի մէջ քաղաքական ուժի կեդրոնները անցած են 

անդրազգային ընկերութիւններու եւ ելեւմտական հաստատութիւններու գրեթէ 

ամբողջական հակակշիռին տակ` պետութիւններու ղեկավարները վերածելով 

թելադրուածը գործադրելու կոչուած «ամսականաւոր պաշտօնեաներու»: Այս նոր 

տեսակի Արեւմուտքը կը ջանայ պահել ուժի միակ բեւեռը ըլլալու իր ձգտումը: Անոր 

դիմաց, Ռուսիա եւ Չինաստան կը դիմադրեն` պնդելով, որ իրենք եւս ունին շահեր, 

որոնք պէտք է յարգուին: Այս մեծ պատկերին մէջ այլեւս մանրամասնութիւններ են` 

Լիպիան, Աֆղանիստանը, Սուրիան, Իրաքը, ամբողջ Մ. Արեւելքը, Իպոլան: Մէկ 

խօսքով` միլիոնաւոր մարդիկ, որոնց կեանքերը կը խորտակուին, պարզապէս որպէսզի 

մէկ տոկոսին դրամատնային հաշիւները ուռճանան («Պլումպըրկ» լրատու 

գործակալութեան համաձայն, անցնող տարուան ընթացքին աշխարհի 400 

մեծահարուստներու ինչքերը աւելցած են 92 միլիառ տոլարով): Դժուար չէ տեսնելը, թէ 

ընկերային-տնտեսական անհաւասարութիւնը սրընթաց կ՛արշաւէ` ի վնաս մնացեալ 99 

տոկոսին: 

Այս «նոր տեսակի» Արեւմուտքը սրընթաց ու խելայեղօրէն յառաջ կը մղէ իր 

վարքագիծը` անհեռատես կերպով, անտեսելով այն փաստը, որ աշխարհը կ՛ընթանայ 

դէպի նոր բաժանարար գիծեր, դէպի նոր բախումնային վիճակներ` անկանխատեսելի 

հետեւանքներով: 

Հապա՞ մենք: Հապա՞ մեր դէմ գործուած անարդարութիւնը, որ կը շարունակուի: 

Թուրքիա ցարդ կը մերժէ ընդունիլ իր պատասխանատուութիւնը մեր դէմ իր 

գործադրած ոճիրին մէջ: Ոճիր մը, որ միջազգային օրէնսդրական հնչեղութիւն ունի` 

իբրեւ ցեղասպանութիւն, անթոյլատրելի եւ պատժելի` նոյնինքն միջազգային օրէնքի 

տրամադրութիւններով: 

Ներկայ աշխարհի այս ընդհանուր լարուած կացութիւնը, պարզ տրամաբանութեամբ եւ 

առաջին հայեացքով, նպաստաւոր պայմաններ ու մթնոլորտ չի ստեղծեր ի նպաստ 

մեզի: Սակայն կացութիւնը այդքան ալ սեւ ու ճերմակ չէ: Մ. Արեւելքի կացութիւնը 

հաշիւները վերանայելու կացութիւն ստեղծած է ամբողջ տարածաշրջանին հետ` նաեւ 

մեզի համար: Քարտերը խառնուելու ընթացքի մէջ են, որովհետեւ հարիւր տարի 

առաջուան ուժերու հաւասարակշռութեան արդիւնքով ստեղծուած «սթաթուս քո»-ն 

գործնական փոփոխութիւններու հանգրուանի մէջ մտած է: 
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Հայաստան Մ. Արեւելք չէ, սակայն անոր անմիջական «սահմանակից» է, որովհետեւ 

այն պետութիւնը, որուն հետ մենք լուրջ խնդիրներ ունինք լուծելիք (Թուրքիան), ի՛նք 

ձեռքով-ոտքով առնչուած ու մասնակից է այդ տարածաշրջանին մէջ արձանագրուող 

դէպքերուն: Վերջին տարիներուն մամուլին մէջ յաճախ կ՛երեւին Մ. Արեւելքի զանազան 

տեսակի քարտէսներ, ուր ներկայ սահմանները աչքառու փոփոխութիւններով կը 

ներկայանան մեզի: Բնականաբար այս անպայման չի նշանակեր, որ տեղ մը «որոշում» 

կայ տարածաշրջանը այս պատկերով վերաձեւելու: Սակայն փաստը կը մնայ այն, որ 

Մ. Արեւելքի մէջ, գետնի վրայ, փաստացի փոփոխութիւններ արձանագրուած են: 

Օրինակի համար, 20 տարի առաջ նոյնինքն քիւրտերը չէին կրնար պատկերացնել, որ 

իրենց պատմութեան մէջ առաջին անգամը ըլլալով, փաստացիօրէն անկախ 

կարգավիճակ կրնան ունենալ` պետականութեան մը համար անհրաժեշտ 

կառոյցներով: Այսօր այդ մէկը իրականութիւն է: Թէ այս իրականութիւնը որքա՞ն կրնայ 

տեւել, ի՞նչ զարգացումներու կրնայ առաջնորդել, յայտնի չէ: Սակայն փաստը կը մնայ 

փաստ, եւ մենք պարտաւոր ենք հաշուի նստիլ այս իրականութեան հետ: 

Մանաւանդ այն պատճառով, որ քիւրտերու խնդիրը նաեւ… Թուրքիոյ խնդիրն է: Իսկ 

ինչ որ կ՛առնչուի Թուրքիոյ, բնականաբար պէտք է մեր հետաքրքրութեան եւ 

շահագրգռութեան առարկան դառնայ: 

Իսկ Հայաստան, որ արդէն իսկ ներքին քաղաքական, ընկերային ու տնտեսական 

խնդիրներ կը դիմագրաւէ, այս մեծ պատկերին մէջ պէտք ունի լուրջ յենարանի: 

Սխալ չենք ուզեր հասկցուիլ: Յենարան ըսելով` դասականացած «Արեւմո՞ւտք, թէ՞ 

Ռուսիա» տարազին չէ որ կ՛ակնարկենք: Յենարան ըսելով` կը հասկնանք ներքին, 

այսինքն թէ՛ ներհայկական եւ թէ՛ ներհայաստանեան ճակատը, որ ամրապնդուելու 

լուրջ կարիք ունի: Արեւմտեան տիպի տնտեսական շահատակութիւններու եւ 

շահագործումի ներկայ վարքագիծը, որուն ականատեսն ենք այսօր, վնասաբեր է 

Հայաստանի ու հայութեան համար: 

Իսկ համաշխարհային ներկայ խելայեղ զարգացումները լուրջ ստիպողութեան տակ 

պէտք է դնեն Հայաստանի պետականութիւնը, որպէսզի ներքին ճակատը դառնայ 

առաւելագոյն չափով տոկուն: 

Անլուծելի ու անելանելի չեն մեր դիմագրաւած հարցերը, եթէ հայկական 

պետականութիւնը կարենայ դրսեւորել ներքին հարցերը լուծելու լրջութիւն եւ կամք: 

Հետեւաբար, համակրանք-հակակրանքի հարթութենէն դուրս գալով, մեր թեւերը 

սոթտելու պարտադրանքին տակ ենք բոլորս ալ` Երեւանէն Լոս Անճելըս, Պուէնոս 

Այրեսէն Պէյրութ ու Փարիզ: 

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ 

www.aztarar.com 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Ձմրան Եղանակի Խմիչքներէն 

Թէյը 

Կանաչ, սեւ, ճերմակ թէ կարմիր թէյի բոլոր տեսակներն ալ այլազան յատկութիւններ ունին, 

բայց մանաւանդ` բուժիչ յատկութիւններ: 

Ահաւասիկ 5 համոզիչ պատճառներ` թէյ խմելու 

համար: 

1-Կ՛օգնէ, որ նիհար մնանք: 

Թէյը կը պարունակէ քաթեշին եւ թեֆլաւին նիւթերը, 

որոնք ազդու ճարպ այրողներ են: Թէյի բոլոր 

տեսակներէն կանաչ թէյն է, որ ամէնէն ազդուն է: Ահա 

թէ ինչո՛ւ պէտք է օրական մէկ-երկու բաժակ թէյ խմել: 

2-Թէյը հարուստ է անթիօքսիտաններով: 

Ծանօթ է, որ անթիօքսիտանները օգտակար են սրտին, մորթին եւ երակներուն: Անոնք նաեւ 

կ՛օգնեն պայքարելու որոշ հիւանդութիւններու եւ ծերութեան դէմ: 

Մասնագէտներու կարծիքով, թէյին կաթ կամ շաքար պէտք չէ աւելցնել անոր դրական 

ազդեցութիւնները չէզոքացնելու համար: Նախընտրելի է բաւարարուիլ քիչ մը մեղրով: 

3-Թէյը կազդուրող է: 

Շնորհիւ քաֆէյինին եւ թէինին` անիկա ազդու կազդուրիչ մըն է, սակայն` ոչ սուրճին չափ: 

4-Կնճիռները կը կանխարգիլէ: 

Ճերմակ թէյը կը կանխարգիլէ մորթին ծերացումը եւ 

կնճիռներու յայտնութիւնը: 

5-Թէյը կը պաշտպանէ քաղցկեղէն: 

Յատկապէս կանաչ թէյը ունի հակաքաղցկեղային 

յատկութիւններ` շնորհիւ քաթեշին կոչուած նիւթին: 

Ինչպէ՞ս Խմել 

Մասնագէտներ կը յանձնարարեն առաւօտեան բաժակ մը սեւ թէյ խմել` արթննալու համար: 

Օրուան ընթացքին կանաչ, իսկ երեկոյեան` առանց քաֆէիինի տեսակ մը: 

 


